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Duże Opole stało się faktem?!

W numerze:

19 lipca zapadła decyzja o powiększeniu miasta Opola kosztem 12 sołectw z gmin: Prószków, Dobrzeń Wielki,
Dąbrowa i Komprachcice. Jedynie Turawa nie zostanie pozbawiona swoich terenów. W ten oto sposób,
dotychczas absurdalny plan Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego stał się faktem…
str. 6

II edycja turnieju
Błotsoccer

W sobotę, 9 lipca już po raz drugi
Ośrodek Kultury i Sportu wraz
z Pizzerią ,,Sergio’’ zorganizowali
błotny turniej, czyli Błotsoccer.

Światowe Dni Młodzieży Ligota Prószkowska
w gminie Prószków
Piękna Wieś

Str.2

XXXI spotkanie młodych odbyło się
w Krakowie od 26 do 31 lipca.
Czynny udział wzięli w nich także
nasi mieszkańcy.

14 lipca Ligotę Prószkowską
odwiedziła komisja konkursu
„Piękna Wieś Opolska”.
Str. 3
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Młodzi na scenie!
Koncert Klubu Wokalisty na scenie Ośrodka Kultury i Sportu

W

czwartek, 7 lipca w Ośrodku Kultury
i Sportu w Prószkowie odbył się koncert
Klubu Wokalisty. Na scenie pojawiły się młode
gwiazdy, które pokazały wszystko to czego
nauczyły się podczas zajęć. Klub Wokalisty działa
przy Ośrodku Kultury i Sportu już od kilku lat
i jest prowadzony przez Panią Żanetę Plotnik,
która sama jest wokalistką, trenerką z zakresu
emisji głosu, pedagogiem edukacji kreatywnej

i medialnej, a nawet wielokrotną laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych Festiwali Piosenki. To dzięki Pani Żanecie młodzież mogła pracować nad takimi elementami jak nauka śpiewu
estradowego, pracy z mikrofonem oraz poznała
techniki wokalne i podstawy emisji głosu. Klub
Wokalisty zdobywa wiele wyróżnień na prestiżowych konkursach i często umila lokalne
wydarzenia.

II edycja turnieju
Błotsoccer

W

Na scenie wystąpili: Marysia Winnik, Zosia Winnik, Kamil Janoszek, Julia Kuszewicz, Martyna Krysiak,
Samanta MIensok, Marysia Szylar, Kinga Kubiesa, Tymek Bartkowiak.

Sukces Ligockich Wrzosów

sobotę, 9 lipca już po raz drugi Ośrodek
Kultury i Sportu wraz z Pizzerią ,,Sergio’’ zorganizowali błotny turniej, czyli Błotsoccer. W turnieju wzięło udział sześć drużyn, a dodatkowo
w tych nietypowych warunkach, mecz rozegrali
między sobą także najmłodsi podopieczni Ośrodka
Kultury i Sportu. Każdy mecz składał się z jednej
połowy, która trwała 13 minut i dopiero po tym
czasie zawodnicy zasłużenie mogli odpocząć przed
następnym starciem i przygotować się do kolejnej
błotnej potyczki. Na specjalne wyróżnienie zasłużył
Daniel Czollek z drużyny Ekipa Romana, który otrzymał tytuł najlepszego bramkarza. To między innymi
dzięki jego wspaniałym paradom w bramce jego
zespół wywalczył drugie miejsce. Te niecodzienne
rozgrywki sprawiły wiele frajdy nie tylko uczestnikom turnieju, ale przede wszystkim zebranym kibicom. W zeszłym roku zapraszaliśmy na drugą edycję tego turnieju, więc w tym roku nie pozostaje już
nic innego jak tylko zaprosić wszystkich chętnych
na trzecią edycję Błotsoccer w Prószkowie.

XIII Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej

Z

espół „Ligockie Wrzosy” został laureatem
w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiej
Twórczości Artystycznej WIATRAKI 2016.
„Ligockie Wrzosy” prowadzone przez Przemysława Ślusarczyka zdobyły III nagrodę w kategorii: zespoły śpiewacze w XIII Wojewódzkim
Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej
WIATRAKI 2016. Impreza odbyła się 2 lipca 2016
roku w Kosorowicach. Podczas przesłuchań

konkursowych wystąpiło aż 17 zespołów artystycznych. ,,Wiatraki’’ to prestiżowy przegląd organizowany od 1992 roku, a zapoczątkowany został
w Bierkowicach. Warto podkreślić, że jest to już
trzecie wyróżnienie ,,Ligockich Wrzosów’’ w tym
konkursie, wcześniej w 2006 roku na początku
swojej działalności zdobyli wyróżnienie, a w 2014
roku zajęli pierwsze miejsce. Zespołowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Klasyfikacja końcowa Błotsoccer 2016:
1. Sergiowieprze
2. Bassau Prószków
3. Ekipa Romana
4. Ekipa X
5. Oldboys Prószków
6. Orzeł Źlinice (Młodzież)
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Winów i Zimnice Wielkie – wspólnie z całym światem!
Światowe Dni Młodzieży w gminie Prószków

Ś

wiatowe Dni Młodzieży to niezwykłe wydarzenie zapoczątkowane w 1985 roku przez
Jana Pawła II. XXXI spotkanie młodych odbyło się
w Krakowie od 26-31 lipca, ale przed wydarzeniami centralnymi miały miejsce tzw. Dni w Diecezjach. Młodzież z całego świata przyjechała do
poszczególnych parafii w całej Polsce. W naszej
gminie dwie parafie przyjmowały pielgrzymów:
parafia w Winowie gościła grupy z Rosji i Niemiec, a dodatkowo na jedną noc grupę, która na
rowerach jechała do Krakowa, natomiast w parafii z Zimnic Wielkich na sześć dni zamieszkali pielgrzymi z Czech. Każda parafia miała swój własny
program, ale musiał on się zgadzać z ogólnymi
wytycznymi. I tak do Winowa w środę po południu najpierw przyjechała młodzież z Sankt
Petersburga. Po rozlokowaniu u rodzin i zjedzeniu
z nimi kolacji pielgrzymi razem z wolontariuszami
z Winowa mieli wspólną Mszę w sanktuarium,
a następnie w Domu Ojca wieczór zapoznawczy.
Środa, a więc Dzień Spotkania wyglądał podobnie w Zimnicach, ale tu odbył się wieczór gier
i zabaw połączony z dyskoteką. Czwartek to Dzień
Kultury, a więc pielgrzymi z Czech po porannej
Mszy Świętej pojechali do Prószkowa zwiedzić
zamek, poznali warsztaty terapeutyczne mieszkańców DPS’u, zwiedzili kościół, a po obiedzie
mieli spotkanie z Panią Burmistrz Różą Malik. Po
tej wizycie młodzież miała podchody i wspólne
ognisko. Dzień wyglądał inaczej w Winowie, bo

Grupa młodzieży z Zimnic Wielkich

Niech żyje nam!
Urodziny Pani Ingeborg Odelga

26

lipca w hotelu Arkas odbyła się niezwykła
uroczystość. Zasłużona działaczka naszej
gminy w dziedzinie kultury, poetka i miłośniczka
twórczości Josepha von Eichendorffa, którą na
każdym kroku rozpowszechnia, skończyła 90 lat.
Mowa oczywiście o Pani Ingebordze Odelga,
która w 2008 roku zdobyła statuetkę Leopolda.
Na uroczystości, pojawiło się wiele zaproszonych
gości. Najbliższa rodzina, krewni i przyjaciele,

Młodzież z Winowa podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
Rosjanie po wspólnej porannej modlitwie pojechali do Częstochowy na Jasną Górę, a wieczorem w Szczepanowicach razem z pielgrzymami
z Ukrainy, którzy się tam zatrzymali i polską młodzieżą modlili się podczas wspólnej Mszy Świętej i różańcu. Następnie spotkanie przeniosło się
na plac plebanijny, a tam śpiewom i tańcom nie
było końca. Piątek, a więc Dzień Miłosierdzia młodzieży z Rosji upłynął na zwiedzeniu obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, a po przyjeździe do
Winowa odbyła się Msza Święta w sanktuarium
i kolacja razem z młodzieżą. W ten wieczór zajechali tu też pielgrzymi, którzy drogę z Goerlic do
Krakowa postanowili przejechać na rowerach.
W Zimnicach Wielkich po porannej Mszy, pielgrzymi pojechali na spływ kajakowy, a wieczorem mieli dekanalne
czuwanie uwielbienia. Sobota w każdej
parafii w diecezji opolskiej wyglądała wręcz
identycznie, bo był
to Dzień Wspólnoty.
Rano odbyła się wspaniała Msza Święta
na Górze Św. Anny,
a następnie pociągami
i autobusami młodzież przyjechała do
Opola i po pochodzie
wiary, tzw. rabanie,
przybyła na osiedle
Armii Krajowej, gdzie

odbył się koncert uwielbienia i wspólne czuwanie. Niedziela również wyglądała identycznie, bo
był to Dzień Rodziny. Z tego względu w rodzinach, u których przez te kilka dni przebywali
goście, odbyło się najpierw wspólne śniadanie,
a po uroczystej Mszy, wspólny obiad. Po południu
wszyscy parafianie i goście zostali zaproszeni na
festyn zorganizowany przez młodzież. Tak było
w Winowie i Zimnicach, a dodatkowo na koniec
festynu, jak i na końcu Mszy w Winowie był śpiewany wspólnie hymn Światowych Dni Młodzieży
w przynajmniej dwóch językach. Te dwie parafie
przeżyły niesamowite i niezapomniane chwile,
a mieszkańcy wypowiadają się w samych ciepłych słowach o wszystkim co się przez te parę
dni działo w ich wioskach.
Winów przeżywał nie tylko Dni w Diecezjach,
ale również wyjazd do Krakowa. Młodzież już
w listopadzie wystartowała z akcją pt. ,,Z Winowem na Światowe Dni Młodzieży’’ i dopięła
swego. Po akcjach, na których zbierali pieniądze
na wyjazd, udało się i 16 osób z Winowa pojechało razem z księdzem proboszczem Eugeniuszem Plochem na wydarzenia centralne, by
spotkać się z papieżem. Ale nie pojechali sami,
bo razem z nimi pojechała większa grupa młodzieży szensztackiej z siostrą Renatą. Całe te dwa
tygodnie były wyjątkowym czasem, a wiele osób
nawiązało nowe przyjaźnie, poznało wiele osób
z różnych zakątków świata i przeżyło przygodę
życia. Następne Światowe Dni Młodzieży za
trzy lata w Panami, zobaczymy co młodzi ludzie
wymyślą do tego czasu.

ale również Pani Burmistrz Róża Malik, która
w samych ciepłych słowach mówiła o jubilatce,
autorce pięknych wierszy ,,Życzyłabym sobie,
by takich mieszkańców, jak Pani Ingeborga było
pełno’’ podsumowała Pani Burmistrz. Pani Ingeborga Odelga to przede wszystkim wspaniała
osoba, która ma w sobie wiele ciepła i ciągłej
chęci do działania, dalej odwiedza szkoły i udziela
się w Mniejszości Niemieckiej. Życzymy, by pozostała tą wspaniałą kobietą jaką jest, ale przede
wszystkim, by dopisywało jej zdrowie, radość
i pogoda ducha. Z jednej strony dziękujemy,
a z drugiej życzymy wszystkiego najlepszego.
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Piękna Wieś Ligota Prószkowska!
Konkurs „Piękna Wieś Opolska” 2016

W

Hand in Hand gehen
Schneewittchen und Koziołek
Matołek Ende August bei der
Proskauer Märchennacht.

tym roku to Ligota Prószkowska bierze
udział w prestiżowym konkursie „Piękna
Wieś Opolska”. W zeszłym roku, jak pamiętamy,
o ten tytuł walczyły Źlinice. W czwartek 14 lipca
w Ligocie Prószkowskiej gościła komisja oceniająca wieś z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, która wnikliwie i szczegółowo przyglądała się wiosce. Komisję przywitano
w Ligockim Młynie, następnie zaplanowano
przejazd wozem po miejscowości. Konkurencja
w tym roku jest trochę mniejsza niż w zeszłym,
ponieważ tym razem do rywalizacji przystąpiło
14 wiosek. W konkursie można brać udział w jednej z dwóch kategorii: ,,Najpiękniejsza wieś’’ lub
,,Najlepszy projekt odnowy wsi’’. Od 12 lipca do
2 sierpnia komisja będzie jeździła do poszczególnych miejscowości i poddawała je ocenie

B

Poznać polską kulturę…

is in die Morgenstunden stehen am Abend
vom Freitag, 26. August, auf Samstag, 27.
August, traditionelle Erzählungen deutscher
und polnischer Autoren im Mittelpunkt. Gelesen wird in polnischer sowie deutscher Sprache. Rund um die Ellguther Mühle zudem
gespielt, gerätselt und gemalt. Nach dem
Frühstück geht es mit einem kleinen Andenken wieder Nachhause. Eingeladen sind alle
Kinder Proskaus im Alter zwischen sechs
und zwölf Jahren. Los geht es um 18 Uhr. Für
Verpflegung ist gesorgt, die kleinen Märchenfreunde benötigen nur ein Kopfkissen und
einen Schlafsack oder eine Decke. Die Gebühr
liegt bei 20 Zloty pro Kind. Die Anzahl an Teilnehmern ist begrenzt. Anmeldungen an das
Stadtamt Proskau, Telefon: (77) 40 13 700 oder
(77) 40 13 749.

według wcześniej przyjętych kryteriów. Wyniki
natomiast zostaną podane podczas corocznych
dożynek wojewódzkich 4 września w Ujeździe.
Ligota Prószkowska, to nie tylko piękne budynki,
widoki i miejsca, ale przede wszystkim ludzie, którzy tworzą niezwykłą wspólnotę mieszkańców.
Mamy nadzieję, że wynik będzie jak najlepszy
i adekwatny do wykonanej pracy i poświęcenia
mieszkańców Ligoty Prószkowskiej.

Praktykant z Hunfeld-Markus Kubiak

Królewna Śnieżka i Koziołek
Matołek na Bajkowej Nocy
w Ligockim Młynie.

M

niejszość Niemiecka w gminie Prószków
Zaprasza wszystkie dzieci na Bajkową
Noc, która odbędzie się 26-27.08.2016 r. Rozpoczęcie o godz. 18.00. Oprócz czytanych
i opowiadanych bajek niemieckich i polskich
autorów na dzieci czekają zabawy ruchowe,
zagadki oraz zajęcia plastyczne. Tradycyjnie
po Nocy Bajkowej, zakończonej smacznym
śniadaniem, dla każdego uczestnika przewidziano mały upominek.
Zgłoszenia przyjmuje Urząd Miejski
w Prószkowie pod numerem tel. 77 40 13 700
lub 77 40 13 749. Opłata za udział wynosi 20,zł od osoby. Uczestnicy w wieku od 6 do 12 lat
zabierają ze sobą śpiwór oraz poduszkę.
Ilość miejsc ograniczona!

W

lipcu przez dwa tygodnie w naszej gminie
odbywał praktyki mieszkaniec miasta partnerskiego Prószkowa - Markus Kubiak z Hunfeld.
Markus choć pracuje na co dzień w internetowej
gazecie, praktyk nie odbywał w żadnej redakcji, a w zupełnie innych miejscach. Siedem dni
spędził w przedszkolu: trzy dni w przedszkolu
w Górkach, a cztery w przedszkolu w Prószkowie.
Następnie jeden dzień przebywał w Ośrodku
Kultury i Sportu, a na koniec dwa dni pracował
w Urzędzie Miejskim w Prószkowie. Zapytany
o to co robił w przedszkolu, opowiedział, że czytał dzieciom bajki po niemiecku i trochę uczył je
nowego języka. Jak sam mówił dzieci uczą go
polskiego, a on je niemieckiego. Była to wspólna
nauka. Markus uczy się mówić po polsku i całkiem nieźle mu to wychodzi, bo jego rodzice
pochodzą ze Śląska. Dużo rozumie, ale ma problemy, by sam mówić. Jest to już jego trzecia
wizyta w Prószkowie i bardzo mu się tu podoba.
Choć praktyki nie są zgodne z jego zawodem, to
są bardzo interesujące i może się wiele nauczyć.

,,Dużo rzeczy jest tu innych niż w Niemczech,
a mam teraz możliwość porównania’’ dodaje.
Podoba mu się, że w przedszkolu jest kucharka
i dzieci jedzą świeże potrawy przygotowywane
na miejscu, bo w Niemczech dzieci na śniadanie muszą przynosić swoje rzeczy i każdy ma
coś innego. Po pracy w czasie wolnym razem
z rodziną, u której mieszkał podczas praktyk pojechał między innymi zwiedzić Opole. Zobaczył
katedrę, Uniwersytet Opolski, wieżę Piastowską
i amfiteatr, gdzie co roku odbywa się Festiwal
Polskiej Piosenki.
Takie praktyki odbywają się w Prószkowie
i Hunfeld już od prawie 10 lat, a ponieważ od trzech
lat nikt do naszej gminy nie przyjechał to była to
ogromna radość gościć praktykanta. Już wcześniej
zostało wspomniane, że Markus mieszkał u jednej
z prószkowskich rodzin, mieszkał w Państwa Zdera
i należą im się ogromne podziękowania za gościnę
i opiekę. W tym roku z Prószkowa to właśnie córka
Państwa Zdera – Monika - pojedzie na praktyki do
Hunfeld pod koniec sierpnia.
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Umowa o współdziałaniu podpisana!

W

dniu 18 lipca 2016 roku w filii nr 2 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul.
Mickiewicza 1 w Krapkowicach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współdziałaniu Gminy
Krapkowice z gminą Chrząstowice, Izbicko, Prószków, Komprachcice, Tarnów Opolski i Turawa
w zakresie utrzymania gminnych obiektów
użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności energetycznej tych budynków. Tym
samym sygnatariusze umowy – Burmistrzowie
i Wójtowie oraz Skarbnicy Gmin powiedzieli „TAK”
dla partnerstwa, które rodziło się ponad pół roku.
W efekcie zawartej umowy o współdziałaniu
przystąpimy niebawem do dialogu konkurencyjnego celem wyboru jednego wykonawcy, który
w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego
lub innego odpowiedniego modelu prawnofinansowego zaprojektuje, sfinansuje i wykona
niezbędne roboty budowlane i dostawy, udzieli
gwarancji oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej przez objęte przedsięwzięciem
obiekty, jak również świadczył będzie usługi
zarządzania energia cieplną i elektryczną w tych
budynkach w okresie trwania umowy.
Niezwykle istotnym jest, iż realizacja tego
przedsięwzięcia spowoduje zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń oraz podniesie
jakość życia naszych mieszkańców. Zmieni także
wizerunek objętych przedsięwzięciem szkół
i przedszkoli, a być może również innych obiektów użyteczności publicznej.

Model partnerstwa publiczno – prywatnego
staje się niezwykle atrakcyjną alternatywą w stosunku do typowego, opartego o ustawę prawo
zamówień publicznych, sposobu wyboru wykonawcy robót i formułę realizacji zadań własnych
gminy. Pozwala on bowiem sfinansować przedsięwzięcie ze środków partnera prywatnego
przy spłacie rozłożonej na długi okres jedynie
z uzyskanych, zagwarantowanych przez partnera prywatnego oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. Z tego też powodu
samorządy gminne, mając do dyspozycji na cele
inwestycyjne coraz mniej pieniędzy we własnych
budżetach, coraz chętniej sięgają po takie rozwiązania. W chwili obecnej w Polsce zawartych
jest kilkanaście umów o PPP dot. poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej, jednakże dzisiaj podpisana umowa
partnerska między 7-mioma gminami jest pierwszą w naszym kraju o takim zasięgu.
Pozostajemy w nadziei, iż kolejne ważne
kroki przybliżające nas – partnerów do osiągnięcia zamierzonego celu, uda nam się realizować
z podobnym entuzjazmem, wzajemnym zrozumieniem i zaangażowaniem i odwagą.
Stanowimy też dobry przykład współpracy,
którego powodzenie zależy tylko i wyłącznie od
samych ludzi.
Opracowała:
Irena Wójcik
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

Euro w Złotnikach!
Turniej Piłki Nożnej w Złotnikach

W

niedzielę 10 lipca na boisku w Złotnikach
odbył się Turniej Piłki Nożnej połączony
z jubileuszem 40-lecia zespołu Lotus. Drużyny
rywalizowały ze sobą w meczach systemem
„każdy z każdym”. Na boisku mogliśmy zobaczyć reprezentację Złotnik, Chrząszczyc, Źlinic,
jak również reprezentantów Ukrainy. Pomimo
dużego upału rywalizacja przebiegała na bardzo
wysokim poziomie. W tym dniu, ponad tysiąc
kilometrów dalej w Saint-Denis, na przedmieściach Paryża odbył się finał Mistrzostw Europy
2016. W związku z tym na boisku w Złotnikach
powstała specjalna strefa kibica, a wszyscy
uczestnicy i przybyli goście wspólnie oglądali
ostatni mecz euro Francja-Portugalia.

Gry
i Zabawy
w Parku
Piknik
w Parku
Ośrodka
Kultury
i Sportu

W

niedzielne popołudnie, w parku Ośrodka
Kultury i Sportu w Prószkowie odbył się
piknik pod nazwą „Gry i Zabawy w Parku”. Organizatorem spotkania było Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+. Odwiedzający Park mieli okazję wziąć udział w grach
rekreacyjnych oraz w popularnych grach w wersji XL, m.in. warcaby, scrabble, domino. Dodatkową atrakcją było przeciąganie liny, wyścigi
oraz zabawy z chustą animacyjną. Szczególne
podziękowania należą się Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji Aktywności Ruchowej 50+.
Stowarzyszenie to już od czterech lat z powodzeniem prowadzi działalność na terenie Prószkowa,
mającą na celu pobudzić do działania osoby
dojrzałe i starsze. Najbardziej znanym projektem
jest program ,,W zdrowym ciele zdrowy duch’’,
który jest współfinansowany przez Urząd Miejski w Prószkowie. W jego tegorocznej edycji dla
wszystkich uczestników organizowane są m.in.
cotygodniowe zajęcia z gimnastyki, a w okresie wakacyjnym dodatkowe marsze z kijami.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to wspaniała
inicjatywa, że w naszej gminie dba się nie tylko
o dzieci i młodzież, ale zachęca się do aktywności
również osoby starsze.
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Mania wielkości?
duże Opole

Młodość
przychodzi
z wiekiem!

Od 1 stycznia 2017 Winów
częścią miasta Opola

Projekt dla aktywnych seniorów
w Aglomeracji Opolskiej

19

lipca zapadła decyzja, która już od dłuższego czasu wisiała w powietrzu, a mieszkańcy obawiali się najgorszego. Najgorszego,
ponieważ zdecydowana większość była przeciwna poszerzaniu Opola, a taka decyzja właśnie zapadła, jak poinformowały lokalne media.
Otrzymały one informację, że od 1 stycznia
2017 roku granice Opola zostaną powiększone
o 12 sołectw z gmin: Prószków, Dobrzeń Wielki,
Dąbrowa i Komprachcice. Jedynie Turawa nie
zostanie pozbawiona swoich terenów. W ten oto
sposób, dotychczas absurdalny plan Prezydenta
Arkadiusza Wiśniewskiego stał się faktem...
Wszystko zaczęło się w listopadzie 2015 roku
od pomysłu Prezydenta, by złożyć odpowiedni
wniosek do Rady Ministrów o poszerzenie granic
Opola. O całym pomyśle, zarówno mieszkańcy,
jak i Pani Burmistrz dowiedzieli się z mediów.
Powód dla którego Pan Prezydent nie zrobił
tego osobiście nie jest oficjalnie znany. Pojawiły
się plany o konsultacjach społecznych i przekonywaniu mieszkańców o korzyściach jakie będą
płynęły z przyłączenia ich wiosek do miasta.
Niecały miesiąc później radni powiatu opolskiego zdecydowanie sprzeciwili się pomysłowi
większego Opola i podali nawet listę przedstawiającą negatywne strony tego projektu.

W tym momencie zaczęły się pojawiać protesty
przez ludzi z poszczególnych gmin, którzy byli
na ,,nie’’ dla planów Prezydenta Wiśniewskiego.
Sołtys Winowa pod koniec roku 2015 złożył 79
wniosków o udzielenie informacji na temat projektu i jak sam wtedy mówił, prędzej czy później
Winów i tak zostanie ,,wchłonięty’’ przez miasto.
Teraz już wiemy, że tak się stało i zapadło to
stosunkowo szybko. Pomimo spotkań zarówno
z władzami gmin, z prezydentem i mieszkańcami, nic się nie zmieniało, a wręcz przeciwnie,
bo mieszkańcy coraz częściej protestowali.
Kolejnym krokiem mieszkańców Winowa, było
złożenie w urzędzie miasta w połowie stycznia,
wezwania do unieważnienia uchwały, która
rozpoczęła procedurę powiększenia Opola. Od
14 lutego do 6 marca trwały miejskie konsultacje, tak by mieszkańcy miasta również mogli
wypowiedzieć się na temat zaistniałej sytuacji.
W gminach natomiast odbywały się konsultacje
i referenda i tak w naszej gminie 93,64% procent
mieszkańców opowiedziała się przeciw przyłączeniu Winowa do Opola. Wyniki na ,,nie’’ dla
miasta były we wszystkich gminach,
w których przeprowadzono tego
typu referenda. Oczywiście za każdy
razem jedna i druga strona sporu,
a więc gminy i miasto, podważały
swoje poczynania i zaczynały je
uważać za niezgodne z prawem lub
po prostu za nieprawdziwe. Wyniki
konsultacji w mieście były inne niż
te w gminach, ponieważ pomimo
bardzo niskiej frekwencji, 57% głosujących było za poszerzeniem granic.
Na początku maja wojewoda wydał
zgodę na zmianę granic miasta
i w tym momencie wniosek trafił do
Rady Ministrów. Rząd, jak już wiemy,
zatwierdził poszerzenie granic Opola,
a mieszkańcy w tym momencie
przegrali walkę, by pozostać w swoich dotychczasowych gminach.
,,Jest to czarny dzień dla polskiej
demokracji i pogwałcenie idei samorządności w sposób bezczelny, nieliczący się z żadną opinią’’ – tak całą
sytuację podsumowała Pani Burmistrz w Warszawie, gdy dowiedziała
się, że decyzja już zapadła.
Liczne protesty nic nie pomogły,
a konsultacje przeprowadzane w gminach, jak się okazuje nie miały znaczenia. Jest to smutny dzień i mieszkańcy
sołectw, a nawet całych gmin mocno
sprzeciwiają się tej decyzji.

Z

apraszamy wszystkich chętnych seniorów do
udziału w projekcie kierowanym do mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej. Uczestnicy projektu do wyboru mają bogaty wachlarz
szkoleń i usług. Projekt pn. „Młodość przychodzi
z wiekiem – aktywny senior w Aglomeracji Opolskiej” realizowany jest przez Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej FRDL i Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska.
Celem projektu jest zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych na
rzecz seniorów, rozwój systemów wsparcia oraz
rozwój usług społecznych w sferze m.in. rekreacji
i kultury na terenie Aglomeracji Opolskiej.
Kiedy?
Termin realizacji: lipiec – grudzień 2016 r.
Dla kogo? Kto może zostać uczestnikiem?
Uczestnicy: min. 220 seniorów z terenu Aglomeracji Opolskiej, w wieku 60 +, chętnych do
skorzystania ze szkoleń „Asystent Edukacyjny”
oraz usług społecznych (m.in. kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo doradczych, rehabilitacyjno – ruchowych).
Do projektu mogą zgłaszać się osoby
w wieku 60+ z terenu gmin: Opole, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin,
Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Walce, Zdzieszowice.
Jak się zgłosić?
Wszystkie zainteresowane osoby, które
spełniają warunki uczestnictwa w projekcie
zapraszamy do zapoznania się dokumentami
aplikacyjnymi.
Aby zgłosić się do projektu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym należy wpisać wymagane dane i odkreślić jaką formą wsparcia są Państwo zainteresowani. Prosimy również
o zapoznanie się z zapisami Regulaminu.
W pierwszej kolejności, prowadzona
będzie rekrutacja na szkolenia „Asystent
Edukacyjny”, które odbywać się będą we
wrześniu 2016 r. Rekrutacja potrwa do końca
sierpnia br.
Osoby do kontaktu:
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL:
Joanna Kucharska (jkucharska@opole.frdl.pl),
Alicja Szwiec (aszwiec@opole.frdl.pl).
www.opole.frdl.pl, tel.: 77 454 48 29.
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska:
Mateusz Huk (mateusz.huk@ao.opole.pl)
www.aglomeracja-opolska.pl, tel.: 77 44 61 402.
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Fundacja Kto To - Zrozumieć Alzheimera

W

piątek, 22 lipca odbyło się w Prószkowie niezwykłe spotkanie. Spotkanie fundacji „Kto To – Zrozumieć Alzheimera”. Fundacja powstała
w 2015 roku z potrzeby pomocy innym, po osobistych doświadczeniach
założycieli w opiece nad osobą chorą na Alzheimera. Została założona przez
fundatora Jerzego Duda. Naszą misją jest wsparcie zarówno osób chorych,
jak i opiekunów, którzy często zostają z chorobą bliskich zupełnie sami –
mówi Prezes Fundacji. Nasza działalność na początku była bardzo nieśmiała,
ponieważ nie wiedzieliśmy jak formalnie rozkręcić fundację, jak powinniśmy działać. Jednak głównym naszym prorytetem od początku było wsparcie opiekunów osób chorych na Alzheimera, ponieważ sami widzieliśmy
z jakimi problemami się borykaliśmy w sytuacji opieki nad chorą mamą.
Wiedzieliśmy na pewno, że te osoby są zamknięte w domu, ponieważ wstydzą się choroby, która jest w rodzinie. Nie wiedzą gdzie pójść po pomoc jeśli
chodzi o sprawy prawne, a takie również się pojawiają. Otworzylismy grupę
wsparcia dla opiekunów, a do fundacji zaczęli zgłaszać się także wolontariusze chętni do niesienia bezinteresownej pomocy – kontunuuje Pan Jerzy
Duda.
Jeśli Ty lub osoba, o którą się troszczysz ma problemy z pamięcią, umów
się na wizytę do lekarza i wyjaśnij mu jej powody. Uzyskanie diagnozy jest
pierwszym krokiem do zaplanowania leczenia i opieki.

MKS Gwiazda Prószków
rośnie w siłę!

W

raz z nowym sezonem Stowarzyszenie MKS Gwiazda Prószków rusza
ze zdwojoną siłą. Seniorki, które do ostatniego sezonu występowały
pod nazwą LKS Polonia Prószków, teraz reprezentować będą barwy MKS
Gwiazda Prószków. Swój okres przygotowawczy do rozgrywek II ligi, dziewczyny rozpoczęły już w lipcu, podczas wyjazdu na tygodniowe zgrupowanie
do Gdańska. Podczas okresu przygotowawczego piłkarki rozegrają sparingi
z drużynami: ROW Rybnik, Prądniczanka Kraków oraz LZS Pakosławice. Swój
pierwszy mecz dziewczyny rozegrają 27 sierpnia. Na własnym boisku podejmować będą zespół Polonii Bytom. Swoje treningi rozpoczęły także piłkarki
drugiej drużyny, które występować będą w rozgrywkach III ligi kobiet (gr.
opolska). Trenerem sekcji został Pan Mariusz Staniów.
W związku z tym MKS Gwiazda Prószków ogłasza nabór do swojej drugiej drużyny. Zapraszamy wszystkie chętne dziewczyny od 13 roku życia na
treningi piłki nożnej. Szczegóły pod nr tel. 600 153 853.

Wakacyjna szkółka piłkarska
MKS Gwiazda Prószków zaprasza wszystkie chętne dziewczyny
w wieku od 4 do 12 lat na otwarte, darmowe
wakacyjne zajęcia szkółki piłkarskiej.
Zajęcia odbywać się będą przez dwa ostatnie tygodnie wakacji,
w każdą środę i piątek o godzinie 17:30.
Kontakt: Trener Sandra Zylla, tel. 600 153 853

Wczesne objawy choroby Alzheimera i innych otępień
-

zaburzenia pamięci wpływające niekorzystnie na codzienne życie,
trudności w wykonywaniu zwykłych, znanych zadań i czynności,
trudności w nazywaniu przedmiotów,
gubienie się nawet w znanych sobie wcześniej miejscach,
zmiany nastroju, zachowania i osobowości,
utrata zainteresowania dotychczas ulubionym zajęciem lub hobby
Kontakt z fundacją:
Fundacja KTOTO - zrozumieć Alzheimera
46-070 Osiny
ul. Łąkowa 6
tel. +48 792 47 27 36
email: fundacja.ktoto@onet.eu
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Koniec sezonu Iskry Zimnice

Damian Widera kapitan, trener – 13, Tomasz
Cebula – 2, Patryk Galowy – 21, Tomasz
Urbacka – 8, Szymon Pietrek – 12, Łukasz
Ledwig – 14 i Rafał Miska – libero

N

a koniec sezonu zawodnicy Iskry Zimnice
udowodnili wysoką formę oraz przynależność do czołówki drużyn w siatkówce amatorskiej mężczyzn naszego województwa. W sobotę
7 maja w hali sportowej PG 2 w Krapkowicach
w rozegranym finale Piłki Siatkowej Mężczyzn
- AMATOR 2016 zawodnicy Iskry zajęli II miejsce
przegrywając tylko w finale z drużyną Agri Volley

Kędzierzyn-Koźle. Po po pierwszym wygranym
secie do 15 oraz po prowadzeniu w drugim
secie zabrakło jedynie odrobinę zimnej krwi oraz
siatkarskiego sprytu, aby zwycięstwo utrzymać
do końca. Po zaciętej walce wygrała drużyna
z Kędzierzyna-Koźla 2:1 (15:20, 20:14, 15:9). Dalsze
miejsca zajęły: 3 – PV VOLLEY DTP Krapkowice,
4 – KS Rudziniec, 5 – APS Paczków, 6 – Libero
Opole, 7 – Mastoidea Krapkowice, 8 – Kamyki
Kamień Śląsk.
Amator jest turniejem kończącym sezon
siatkarski. Przeważnie rozgrywany jest w Kędzierzynie, w tym roku po raz pierwszy w Krapkowicach. Za nami nie tylko mecze ligowe, turnieje
ale i wiele spotkań towarzyskich. Zaprzyjaźniony
klub sportowy PV VOLLEY DTP Krapkowice jest
bardzo częstym gościem na naszej sali. Co najmniej raz na dwa tygodnie gościmy dziewczyny
albo chłopców z tej drużyny. Sezon 2015/2016
przyniósł wiele niezapomnianych wrażeń

siatkarskich, zarówno wśród zawodników Iskry,
dziewczyn gimnazjum – II miejsce w półfinale
wojewódzkim, chłopców gimnazjum – III miejsce w półfinale wojewódzkim i uczniów szkoły
podstawowej, którzy zakończyli rozgrywki na
I miejscu w półfinale powiatu. Przed nami zasłużony odpoczynek.
Joachim Wocka

Z kroniki policyjnej...
Zdarzenia kryminalne z gminy Prószków:
• W dniu 13.07.2016. funkcjonariusze Komisariatu
I Policji w Opolu otrzymali informacje o włamaniu
do domu jednorodzinnego. Jak ustalono w toku
podjętych czynności przez Policjantów na miejscu zdarzenia, sprawca wykorzystując fakt wakacyjnego wyjazdu w okresie od dnia 11/13.07.2016
włąmał się do jednego z domów, gdzie po penetracji dokonał kradziezy biżuterii powodując stratry w wysokości ponad 10 tysiecy złotych.
• Podobna sytuacja miała miejsce w dniu
22.07.2016 także w jednej z podprószkowskich
miejscowości, gdzie przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze Policji ustalili, że sprawca
wykorzystując nieobecność właściciela posesji
przez otwarte okno włamał się do domu jednorodzinnego i dokonał klradzieży biżuterii powodując straty w wysokości 5 tysiećy złotych.
• W dniu 21.07.2016. na terenie miasta Prószkowa
sprawca wykorzystując fakt pozostawieniu bez
nadzoru elektronarzędzi dokonał ich kradzieży
powodując tym samym styraty w wysokości
ponad 1000 złotych.

Radzimy...

Przed nami drugi miesiąc wakacji czyli czas
wyjazdów rodzinnych i czas w którym niejednokrotnie pozostawiamy dobytek naszego życia
bez właściwego nadzoru. Pamiętajmy zatem
o kilku podstawowych rzeczach, które na pewno
pomogą nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji:
- poprośmy bliską osobę o nadzór naszego mienia podczas wyjazdów;
- opróżniajmy skrzynki pocztowe;
- w godzinach wieczornych zapalmy światło na
obejściu;
- w przypadku pojawienia się obcych nam osób
powiadamiajmy Policje;
- w podróży pamiętajmy o rozsądku i bezpiecznej
jeżdzie. Nie zapominajmy również o naszych dzieciach. Jazda w fotelikach i pasach to obowiązek.
O każdym niepokojącym fakcie
powiadamiajcie Państwo Policje
dzwoniąc pod numer 997 czy 112
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